
চন্দন বফশ্বা  

[চন্দন াঅরযাী’য স্টায-মভম্বাযরদয একজন। ক’ফছয াঅরগ দু-চাকায় মচর বভাররয়য এ-ভাথা মথরক ও-ভাথা 

মযন্ত (ট্রান্সবভারয়ান মট্রর) ছুরে হ-হচ মপরর বদরয়বছর। ওয স্বপ্ন াাআরকরর চরে মগাো বফশ্ব ঘুরয মদখরফ। শুরুয 

বদরক ম ও তায ঙ্গীাথীযা বভরর ফাাংরারদরয যাজধানী রয াবজয রয়বছর াঅন্তজযাবতক ভাতৃবালা বদফর, 

বালা ীদরদয উরের শ্রদ্ধা বনরফদন কযরফ ফরর। ঘেনাক্ররভ এবে ওয প্রথভ প্রকাবত মরখা। এফারয ওয এফাং 

াঅভারদয মমৌথ াঅগ্রর মরখাবে ুনাঃপ্রকাবত ’র।]  

যামেরর চা বদরাভ, াাআরকররয চাকা ঘুযরত শুরু কযর, ফুরঝ মগরাভ বছরন মপযায যাস্তা ফন্ধ। মফবযরয় 
মখন রেবছ ঢাকা এফায মৌঁছরতাআ রফ। াঅভারদয এাআ াক্ষযমাত্রা মম মবাজনমাত্রা রয় মারফ তা মক 
জানত! 
  
ফ্ল্যাফযাক : 
প্রস্তুবত ারনকবদরনয। াআচ্ছা াঅন্তজযাবতক ভাতৃবালা বদফর মকারকাতা মথরক ঢাকা একবে াাআরকর াববমান 
কযফ। ২০১৫ ারর একফায ফ বিকিাক রয়ও মল ভুূরতয বযকল্পনা ফাবতর কযরত রয়রছ তৎকারীন 
াান্ত যাজননবতক বযবিবতয জনয। ২০১৬ াররয জনয াঅভযা দৃঢ়াংকল্প। াববতযক কভর চক্রফতযী এাআ 
াববমারনয নাভ বদররন ‘াক্ষযমাত্রা’। প্রথভ মথরকাআ াঅভায ঙ্গী াঙু্কয ফভযণ এফাং যাহুর মন। মল ভুূরতয 
মমাগদান কযররন াঅরযা বতনজন। যজত াা, ুব্রত চরটাাধযায় এফাং য যান্সরের ভানুরয়র।  মাত্রা শুরু রফ 
১৪াআ মপব্রুয়াযী ২০১৬। ২১ম মপব্রুয়াযী াঅভযা উবিত থাকফ ঢাকা ীদরফদীরত। ফ বভবররয় ৩৫০ 
বকররাবভোয থ। 



  
মাত্রা শুরুাঃ মবায ছোয় যওনা বদরাভ মকারকাতা মথরক। প্রথভবদরনয গন্তফয ফনগাাঁ। প্রায় ৫৫ বকররাবভোয 
থ। বফখযাত মরায মযাে বদরয় াঅভযা এরগাবচ্ছ। যাস্তায দুার বশু াঅয মগুন গারছয াবয। ফুরজয 
াঅচ্ছাদন। কবথত াঅরছ াবফবক্ত ফাাংরায মরারযয জবভদায কারীকৃষ্ণ ভুরখাাধযায় এাআ গাছগুবর 
রাবগরয়বছররন। ওনায ভা গঙ্গাস্নারন াঅরতন মকারকাতায়, ভারয়য মারত কষ্ট না য় মাআ জনয তায এাআ 
াভানয মচষ্টা। জবভদাযভাাআ য়ত বনরজও জানরতন না মম ১০০ ফছয রযও তায এাআ প্ররচষ্টা বথরকয 
মাত্রারক াঅযও াঅযাভদায়ক, ভরনাযভ ও ভধুয কযরফ। মছরররফরা মথরক ফহুফায এাআ যাস্তায় মাতায়াত 
করযবছ। কখনও বাবফবন মম একবদন এাআ মরায মযাে বদরয় মরায মাফ। মফ রাগবছর াআবতারয যণী 
বদরয় মমরত। বফরকররয ভরধয ফনগাাঁ মৌঁছরাভ। মাআ যারত াঅভযা থাকফ নাো গ্রারভ এক িানীয় 
োক্তাযফাফুয ফােী। িানীয় ভানুলজরনয উেীনা মদখফায ভত। উৎা ও াববনন্দরনয ফনযা ফাআরয় বদররন 
করর। োক্তাযফাফুয স্ত্রী াধযাবকা এফাং াাধাযণ তাাঁয যান্নায াত। 
 
বিতীয় বদরনয গন্তফয মরায। প্রায় ৬০ বকররাবভোয। ূফযবনধযাবযত ভয় াথযাৎ কার ৬োয় াঅভযা 
মফরযারত াযরাভ না। প্রচন্ড কুয়াা। প্রায় এক ঘন্টা রয মাত্রা শুরু কযরাভ। োক্তাযফাফুয ফােী মথরক 
মফবযরয় াঅভযা াফাক। িানীয় মফ বকছু ভানুল াঅভারদয রঙ্গ মারফন বাযত ফাাংরারদ ীভানা মযন্ত। 
তারদযরক াঅেকারনা মগর না। োক্তাযফাফুও স্ত্রীক চরররন গাবেরত। ফেযাযবে মট্রারার মফনারার ফেযায 
নারভ বযবচত। বাযরতয াববফান দপ্তরযয াঅবধকাবযরকযা াঅভারদয দরফর মদরখ একেু কচবকরয় 
মগররন। বকন্তু তাযরয ফযাাযো জ রয় মগর। মফ াামযও কযররন করর। াফররল াঅভযা ছয়জন 
ফেযায মগে মরযারাভ। মনা-ভযান রযারন্ড এক াাভানয ানুবূবত য়। াঅবন এখন াঅয মকান মদ মকান 
যাজয মকান াঅাআরনয াধীরন নন। ফাাংরারদরয াববফান দপ্তরযয াঅবধকাবযরকযাও াঅভারদয উরেয বনরয় 
বফরদ কথা ফরররন। ারনক ছবফও তুরররন াঅভারদয রঙ্গ। এযয ফহুফায মানা ফাাংরারদী 
াঅবতরথয়তায নভুনা মরাভ। মরারযয বদরক এগরনায মচষ্টা কযরতাআ এক বদ্রররাক াঅভারদয প্রশ্ন কযররন 
মকাথা মথরক এরবছ? কথায় মাফ? কী ফৃত্তান্ত? তাযয মখরত র োফ। ওনায কাছ মথরক বফদায় বনরয় াঅয 
একেু এরগারতাআ এফায একজন মোরোওয়ারা। াঅফায প্ররশ্নাত্তয ফয! এফায ান কযরত র চা। মাআবদন 
মরায মৌছান মযন্ত কুবে কা চা মখরত রয়বছর। প্রতযাখযারন মবদ মকউ াভাবনত ন তাাআ ফায 
ানুরযাধ মযরখবছ। মরারয যাবত্রফা। 
 
তৃতীয়বদরনয গন্তফয ভাগুযা। প্রায় ৫৮ বকররাবভোয থ। াঅফাওয়া, াংসৃ্কবত ও বযরফরয বদক মথরক 
বিভফঙ্গ এফাং ফাাংরারদরয বফরল াবভর মনাআ। বকন্তু ফাাংরারদরয ভানুরলয াঅবতরথয়তা এফাং াঅন্তবযকতা 
তুরনাীন। াঅভযা মফ করয়কবে সু্কর বযদযন কযরাভ যাস্তায়। দুুরযয ভরধয ভাগুযা মৌছারাভ। বেবিক্ট 
কবভনারযয রঙ্গ মদখা র। উবন াঅভারদয থাকায ফযফিা করয বদররন ‘াবন উন্নয়ন মফারেয’য মগস্ট াউর। 
নাভ ‘ভধুভবত’ (ভধুভবত নদীয নারভ)। মছােখাে বছভছাভ একবে ফাাংররা। ফয়স্ক গম্ভীয খানাভা জানাররন, 
যারত বতবন মদী ভুগযীয মঝার যান্না কযরফন। তাাআ কযররন। স্বগযীয় তায স্বাদ। 
  
চতুথযবদরনয গন্তফয পবযদুয। প্রায় ৫২ বকররাবভোয। কারর িানীয় মদাকারন প্রাতাঃযা কযরাভ। বযচয় 



মজরন মদাকারনয ভাবরক ফয়স্ক চাচা বনরজ দাাঁবেরয় মথরক বযরফন কযাররন। চাচায নাভ বুরর মগররও 
াভাবয়ক ফযফাযবে ভরন থাকরফ। মল কারর ভধুভবত নদী াযায কযরাভ। ফভানতায় এাআ নদীয 
ভধুভবত নাভ াথযক। পবযদুয মৌছারত খুফ মফী ভয় রাগর না। মজরা দরয বগরয় াঅবধকাবযরকয রঙ্গ 
মদখা কযরাভ। স্বল্প করয়কবদরনাআ ফাাংরারদরয ভানুরলয াঅবতরথয়তায় এক াদু্ভত ারফারধ বুগবছ। ওরদয 
কারছ ‘মভভান’ ব্দো ধরভযযাআ নাভান্তয। থাকায ফযফিা করয বদররন পবযদুয াবকযে াউর। ফাাংররাবেয 
নাভ মদারয়র। নাভগুবর মক বদরয়রছন জাবন না, বকন্তু তায যরফাধ চুোন্ত। বফকারর য মদখরত মফযরাভ। 
মছােখাে বছভছাভ বযষ্কায বযচ্ছন্ন য। রন্ধযরফরা পবযদুয গবনযরভন্ট করররজয াধযক্ষ মদখা কযরত 
এররন। ানুরযাধ একোাআ যবদন কারর করররজ বগরয় ওনারদয রঙ্গ প্রাতাঃযা কযরত রফ। তবম্ব রয় 
ঘুবভরয় েরাভ। 
  
রযযবদন পবযদুয গবনযরভন্ট করররজ প্রাতযা কযরাভ। বুনা বখচুবে এফাং কবরজায তযকাযী। তাযয 
কররয উবিবতরত পবযদুয ীদরফদীরত ভারযদান। াঅফায াববমান শুরু। াঅজ মাফ ভাবনকগঞ্জ। প্রায় 
৬৮ বকররাবভোয। াঅজ দ্মা ায কযফ। চো মযাদ, ুন্দয যাস্তা। ১২ো নাগাদ দ্মায কারছ। দ্মা প্রায় চায 
বকররাবভোয চওো। ররে ায রত রফ। াাআরকর  উরি েরাভ। ফাাংরারদরয ররেয খাফারযয কথা 
মছরররফরা মথরকাআ ফহুফায শুরনবছ। াতএফ ভধযাহ্নরবাজন ররোআ কযরাভ। বাত, োর ও াআবরভাছ বাজা। 
যাাঁধুবনয গুরন এাআ াভানয খাফাযাআ াাভানয রয় উরিরছ। প্রায় ৪০ বভবনে রাগর দ্মা াে কযরত। 
বফরকররয ভরধযাআ ভাবনকগঞ্জ মৌছারাভ। বকন্তু যারত এক ভাবফদ। াবতবযক্ত মবাজরন াঙু্কয ফভযণ াুি। 
তারক ববতয কযরত র বোরর। 
  
াযাযাত বার করয ঘুভ র না। বকন্তু োক্তায এফাং নাযরদয তত্ত্বাফধারন াঙু্কয মভাোভুবে ুি। রঙ্গ রঙ্গ 
যারতয ক্লাবন্ত বুরর চনভরন রয় উিরাভ। াঅজ ঢাকা মাফ। প্রায় ৫৮ বকররাবভোয। মফরযারত একেু মদবয 
ররও উৎা াঅজ তুরঙ্গ। িাৎ 
একবে মপারন এর। াবায মথরক 
একবে াাআরকবরাং দর াঅভারদয ঙ্গ 
বদরত াঅরফ। দরবেয নাভ ‘াবায 
াাআবক্লস্ট’। ওযা ‘ধাভযাাআ’-এয কারছ 
াঅভারদয রঙ্গ মমাগদান কযর। 
ঢাকা মযন্ত াঅভারদয রঙ্গ মারফ। 
মূ্পনয ারচনা করয়কবে মছরর 
াঅভারদয পযঙ্গী। মফ বকছু 
জায়গা াঅভারদয ঘুবযরয় মদখার। 
তায ভরধয ানযতভ াবায ীদ বভনায। বফরকররফরায় ঢাকা মৌছারাভ। এয ভরধয াঅয এক কান্ড। ুব্রত 
চরটাাধযায় বনরখাাঁজ। াঅভযা ারনকক্ষণ ারক্ষা করয মলরভল মখন ুবররয কারছ মাফ বকনা বাফবছ, 
তখনাআ তায মপান।  বতবন াঅরছন। জানাররন যাস্তায় বকছু ভানুরলয াববনন্দন াংগ্রর মদবয রয়রছ। 
াফররল বফশ্রাভ। ছয়বদরনয মাত্রা াঅজ মল। 



ঢাকা একবে বযস্কায বযচ্ছন্ন 
যাজধানী য। চওো যাস্তাঘারে 
মকাথাও াঅফজযনায মরভাত্র মনাআ। 
াবতবযক্ত মা াঅরছ তা র 
ফাাংরাবালা। মদাকারনয াাআনরফােয 
মথরক শুরু করয থবনরদয ফাআ 
ফাাংরায়।  বাযরতয একবে ফাঙাবর 
যাজয বিভফরঙ্গয যাজধানী 
মকারকাতায় মা াঅয মদখা মায় না। 
এক াদু্ভত বাররাগা। যোরক 
বনরভরল বাররফর মপররত াআরচ্ছ করয। ২০ মপব্রুয়াযী াঅভযা মগরাভ ঢাকা বাবযবে। ফাআরয়য াতায় ো 

জগন্নাথ র, ভীন রগুবর 
চাকু্ষল র। ভাতৃ বদফরয বদরন 
ঢাকা ীদরফদী চত্বয বযজ্জায 
দাবয়রত্ব থারকন বাবযবে’য চারুকরা 
বফবারগয ছাত্রছাত্রীযা। ওযা 
াঅভারদয াঅগভরন উচ্ছ্ববত এফাং 
ানুবূবতবে উবভুখী। বনযাত্তায 
কাযরণ াঅজ ভূর ীদরফদীরত 
জনাধাযরনয প্ররফ বনরলধ। 
বকন্তু ছাত্রছাত্রীরদয একান্ত 

ানুরযারধ বনযাত্তাকভযীযা াঅভারদয প্ররফ কযরত বদররন। াঅভারদয এাআ াাআরকর াববমান াথযক র। 
  
২১ম মপব্রুয়াযী ীদরফদী চত্বয 
মরারক মরাকাযণয। করয়করাখ 
মরারকয রঙ্গ াঅভযাও বছরাভ 
ীদরফদীরত ভারা বদরত। ১৯৫২ 
াররয ২১ম মপব্রুয়াযী ঢাকায় 
এফাং ১৯৬১ াররয ১৯ম মভ 
াঅারভয বরচরয বালা 
াঅরন্দাররন মমাগ বদরয়বছররন 
াগণন ভানুল। ারনরক ভারয়য 
বালায জনয প্রাণ বদরয়বছররন। 
করকাতা মথরক াঅভযা ছয় মুফক 


